
Miłomłyn, 23.11.2015r.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIŁOMŁYN

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego
gminy Miłomłyn w miejscowości Liwa

Na  podstawie  art.  17  pkt  9  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym (j.t.  Dz.  U. z 2015 r.  poz.  199 z  późn.  zm.)  art.  39 ustawy z dnia  3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
z ocenach oddziaływania  na środowisko (j.t.  Dz.  U.  z  2013 r.  poz.  1235 z  późn.  zm.)  oraz uchwały Nr  
V/31/2015 Rady Miejskiej  w Miłomłynie z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  zawiadamiam o  wyłożeniu  do  publicznego  wglądu
projektu  miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w miejscowości Liwa.

Wyłożenie nastąpi w dniach od 01.12.2015r. do 05.01.2016r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  Miłomłyn,
14-140 Miłomłyn, ul. Twarda 12, pokój nr 10 w godzinach pracy Urzędu.

DYSKUSJA  PUBLICZNA  NAD  PRZYJĘTYMI   W  PROJEKCIE  PLANU  ROZWIĄZANIAMI
ODBĘDZIE SIĘ DNIA  14 GRUDNIA 2015 r. / PONIEDZIAŁEK/ W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA
I GMINY  MIŁOMŁYN, UL.TWARDA 12 O GODZINIE 14.00.

Zgodnie z art.  18 ust.  1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje
ustalenia  przyjęte  w projekcie  planu  miejscowego,  może  wnieść  uwagi.  Uwagi  do  projektu  planu  należy
składać  na  piśmie  do  Burmistrza  Miasta  Miłomłyn  z  podaniem imienia  i  nazwiska,  lub  nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia  19.01.2016r. Pisma należy kierować na adres Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn, 14-140 Miłomłyn, ul.
Twarda 12 lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym
przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: gmina@milomlyn.pl.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 34, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.U.  z  2013r.  poz.  1235  z  późniejszymi  zmianami)  w  związku
z  prowadzonym postępowaniem w  sprawie  strategicznej  oceny oddziaływania  na  środowisko,  w  miejscu
i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną
dokumentacja  sprawy  tj.  projektem  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego,  prognozą
oddziaływania  na  środowisko  do  tego  planu,  opinią  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego
w Ostródzie, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania w/w projektu planu na
środowisko,  mogą  składać  do  w/w dokumentacji  uwagi  i  wnioski,  które  mogą  być  wnoszone:  w  formie
pisemnej  do  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Miłomłyn  na  adres:  Urząd  Miasta  i  Gminy  Miłomłyn,  14-140
Miłomłyn,  ul.  Twarda  12,  ustnie  do  protokołu,  za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy: gmina@milomlyn.pl
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2016 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MIŁOMŁYN

STANISŁAW SIWKOWSKI


